
!!!
Arrangement beskrivelse for fredag d. 14. november 2014 hos CPH:DOX!!
Under overskriften “Æstetisk formidling af det naturvidenskabelige” inviterer CPH:DOXs gymnasie-
initiativ UNG:DOX, KULT-gymnasierne ind til en visning af Genetic Me og The Immortalists 
fredag d. 14. november kl. 9-12 i Bremen Teatret.!!
Forløb med forbehold for små ændringer:!
Kl. 9.00-9.55: Genetic Me (trailer: https://www.youtube.com/watch?v=UJGHHKS1WUk)!
Kl. 9.55-10.40: Oplæg v. Pernille Rose Grønkjær!
Kl. 10.40-12.00: The Immortalists (trailer: http://vimeo.com/43515949)!!!
Genetic Me følger videnskabsjournalisten Lone Frank og hendes genopdagelse af sin 
personlighed ud fra et kig langt ind i hendes DNA. Det forholder sig nemlig sådan, at man kan 
spore langt det meste af ens personlighedstræk ned til ens DNA. Dette lægger op til en meget 
interessant snak om arv og miljø, der tager en ny vinkel på sig, ved at forstå det sådan, at 
mennesket kommer til verden med en færdiglavet DNA-personlighed, hvis udtryk varierer alt efter, 
hvilke omgivelser man er bragt op i. !
Filmen har i høj grad også en æstetisk form, der netop serverer de interessante bioteknologiske 
fund på en smuk og vedkommende måde. Samtidig er emnet også spændende for en ung 
målgruppe, der i høj grad er i gang med at gøre sig overvejelser om hvem de er og hvordan man 
bliver den man er. !!!
The Immortalists handler om en amerikansk og britisk forsker, der søger at finde kuren mod 
aldring og til evigt liv. Det er en indholdsrig film med nogle meget excentriske karakterer, der lever 
for et helt eksistentielt mål og bliver sat på prøve af deres forsker-kolleger i deres jagt efter 
udødelighed. Filmen er på samme måde som “Genetic Me” en flot lavet film med en interessant 
vinkel på det naturvidenskabelige, både udviklingen indenfor naturmedicin, men også filosofisk og 
etisk.!
Igen går naturvidenskaben nemlig ind i nogle fundamentale menneskelige overvejelser, som der 
her eksisteret siden siden tidernes morgen og stiller os spørgsmålene: Kan vi leve evigt? Og vil vi 
leve evigt? Og ud fra et etisk perspektiv: er det så det vigtigste spørgsmål vi kan stille os selv?!!!
Udover to omsiggribende film, vil der også være et oplæg af Genetic Me instruktøren Pernille 
Rose Grønkjær, der i forbindelse med visningen af sin film, vil deltage i en Q&A med en moderator. 
Her bliver det oplagt at komme ind på vekselvirkningen af den æstetiske formidling overfor det 
naturvidenskabelige indhold. Der vil også være mulighed for at eleverne kan stille spørgsmål til 
sidst.!!!
Vi glæder os til et godt arrangement og håber I glæder jer lige så meget!!!
De bedste hilsner,!!
UNG:DOX-teamet


